T.Puka a , K.Puka a
UD WIG s.c. T.Puka a, K. Puka a
32-091 Micha owice, ul.Jesionowa 16
NIP: 677-228-62-41
tel/fax 012 38 85 777

Zamówienie podestu ruchomego
Dane zamawiaj cego (pe na nazwa firmy, adres, NIP): ………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Osoba kontaktowa w firmie:…………………………………………..Numer telefonu oraz fax …………………………..
Adres dostawy urz dzenia: ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Osoba kontaktowa na budowie uprawniona
do odbioru i zdania podestu: ……………………………………..… Numer telefonu: …………………………………….
Termin dostawy urz dzenia: ………………………………. Okres najmu: ………………………………………………..

Lp.

Typ urz dzenia

Wysoko
robocza
(m)

Cena najmu za dob
Cena podstawowa

Cena z upustem

1
2
3
Koszt transportu ( Dostawa i odbiór) ………………………………………………..…….. z
UWAGA:
Podesty mog by obs ugiwane jedynie przez personel posiadaj cy uprawnienia UDT do obs ugi podestów
ruchomych. Fakt ten potwierdza Zamawiaj cy poni szym podpisem. Wymeldowanie odbywa si wy cznie na
podstawie faksu – druku wymeldowania, który nale y przes
na numer 012 38 85 777 na 2 dni przed
planowanym ko cem najmu. Zdawane urz dzenie powinno by : wyczyszczone, z na adowanymi bateriami,
znajdowa si w miejscu postoju umo liwiaj cym za adunek na pojazd ci arowy. Niespe nienie któregokolwiek z
tych warunków spowoduje obci enie Zamawiaj cego kwot nieuzasadnionego transportu oraz kosztami postoju
urz dzenia wynikaj cymi z dobowej ceny wynajmu. W przypadku urz dzenia o nap dzie spalinowym Zamawiaj cy
otrzymuje podest zatankowany i zobowi zany jest do zwrotu urz dzenia w analogicznym stanie. W przypadku
niespe nienia tego warunku, Zamawiaj cy obci ony zostanie kosztem tankowania urz dzenia. Zamawiaj cy
zostanie obci ony pe nymi kosztami zwi zanymi z usuni ciem zniszcze powsta ych podczas okresu najmu,
czyszczeniem z nadmiernych zabrudze np. farb , tynkiem itp. czy te malowaniem podestów, co zosta o
odnotowane w protokole przekazania oraz po przeprowadzonym badaniu technicznym po powrocie do firmy
UD WIG.

Przyjmowanie informacji o awarii: 0602 24 57 18 oraz 012 38 85 777
Przyjazd serwisu do 12 godzin od zg oszenia (w dni powszednie)

…………………………………………………
Piecz , data i podpis Zamawiaj cego

……………………………………………………
Piecz , data i podpis przyjmuj cego zamówienie

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOJEZDNYCH PODESTÓW RUCHOMYCH (OWW)
firmy UD WIG s.c.
Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu okre laj warunki oddania do
ywania Najemcy samojezdnych podestów ruchomych przez Wynajmuj cego.
1.

2.
a)
b)
c)
d)

3.

4.

5.
a)

b)

c)

d)

e)

U yte w Ogólnych Warunkach Wynajmu wyra enia oznaczaj :
UD WIG – firma UD WIG s.c., która jako Wynajmuj cy oddaje do u ywania
we w asnym imieniu samojezdne podesty ruchome.
Najemca – osoba zarówno fizyczna jak i prawna, która bierze przedmiot
najmu do u ywania we w asnym imieniu. Przedmiot Najmu (Urz dzenie) –
samojezdny podest ruchomy.
Najemca gwarantuje, e:
podane przez niego dane s zgodne z prawd ,
posiada pe
zdolno do czynno ci prawnych,
nie toczy si przeciw niemu adne post powanie, które mog oby
doprowadzi do nara enia UD WIG na straty,
jest wiadom faktu, e obs uga podestów ruchomych wymaga zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami odpowiednich uprawnie UDT, a UD WIG nie
ponosi odpowiedzialno ci za nieprzestrzeganie powy szego wymogu przez
Najemc .
Przedmiot umowy Wynajmuj cy stawia do dyspozycji Najemcy podesty
ruchome znajduj ce si aktualnie w ofercie handlowej. Wszystkie
publikowane katalogi, zdj cia lub foldery reklamowe i dane techniczne
dotycz ce przedmiotu najmu maj jedynie charakter informacyjny. Wi
ce
jedynie dane techniczne potwierdzone przez Wynajmuj cego.
Czas trwania umowy Pisemne zamówienie Najemcy zaakceptowane i
parafowane przez UD WIG jest podstaw do jego realizacji oraz
wzajemnych rozlicze finansowych. Wszelkie zmiany dotycz ce okresu
oraz cen najmu wymagaj pisemnej zgody UD WIG. Niezgodne z
zamówieniem i OWW u ytkowanie podestów uprawnia UD WIG do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
U ytkowanie
przekazanie
urz dzenia
najemcy
/
odbiór
urz dzenia
Przekazanie oraz odbiór urz dze najemcy odbywa si tylko i wy cznie na
podstawie protoko u zdawczo-odbiorczego, który stanowi integraln cz
niniejszych OWW. Uwagi zawarte w protokole zdawczo-odbiorczym
stanowi podstaw do wzajemnych rozlicze mi dzy firmami oraz roszcze
finansowych ze strony UD WIG. Ostateczny, techniczny odbiór urz dzenia
odbywa si w siedzibie firmy UD WIG. Ewentualne dodatkowe roszczenia
finansowe ze strony UD WIG, dotycz ce ponadnormatywnego zu ycia,
tudzie zniszczenia urz dzenia (dokumentacja fotograficzna) lub jego
cz ci sk adowych, wnoszone b
pisemnie w ci gu 30 dni od daty
podpisania protoko u zdawczo odbiorczego. Nieobecno
osoby
odpowiedzialnej za sprz t z ramienia Najemcy w chwili zdawania
urz dzenia lub zagubienie protoko u skutkuje tym, e Najemca zgadza si
z uwagami wpisanymi przez pracownika / kierowc UD WIG. Zamawiaj cy
asnor cznym podpisem potwierdza, e osoba wymieniona w rubryce
„osoba kontaktowa” jest faktycznie upowa niona do odbioru i zdania
urz dzenia w miejscu jego pracy. Osoba wyznaczona (z imienia, nazwiska
i numeru telefonu) przez osob kontaktow na budowie równie jest za
tak uwa ana.
Najemca jest zobowi zany do rozruchu próbnego urz dzenia w obecno ci
przedstawiciela UD WIG.
u ytkowanie urz dze
najemca jest zobowi zany do u ytkowania urz dze zgodnie z
instrukcj obs ugi oraz przepisami BHP oraz do powierzania obs ugi
wynajmowanych urz dze
osobom posiadaj cym wymagane
prawem uprawienia,
ponadnormatywne wykorzystanie urz dze wynikaj ce z instrukcji
obs ugi wymaga zgody pisemnej UD WIG oraz poci ga za sob
konieczno ustalenia dodatkowych warunków finansowych najmu;
obowi zek sprawowania pieczy nad powierzonymi urz dzeniami Najemca
jest zobowi zany do sprawowania pieczy nad przedmiotem najmu przez
ca y okres najmu, tj. do momentu protokolarnego przekazania
Wynajmuj cemu. W przypadku opó nienia Wynajmuj cego w odbiorze
przedmiotu najmu Najemca wyst puje na pi mie z
daniem okre lenia
faktycznej daty odbioru. Za okres oczekiwania na odbiór nie jest pobierana
op ata z tytu u najmu. Sprawowanie pieczy nad przedmiotem najmu jest
równoznaczne z ponoszeniem odpowiedzialno ci za utrat lub zniszczenie,
uszkodzenie urz dzenia.
Po zako czeniu najmu przedmiot najmu winien zosta
zwrócony
Wynajmuj cemu w pe ni sprawny technicznie, z pe nym zbiornikiem paliwa
(podesty z silnikami diesla) lub na adowanymi bateriami (urz dzenia z
silnikami elektrycznymi) w stopniu pozwalaj cym na za adunek, czysty,
uprz tni ty ze wszelkich mieci i odpadów przemys owych, wolny od
ladów farb, gipsu lub innych. Ponadto, zwrot obejmuje wszelkie akcesoria
wydane wraz z przedmiotem najmu ( instrukcje obs ugi, klucze, itp. ).
Przekazanie przedmiotu najmu winno nast pi w miejscu stwarzaj cym
mo liwo jego za adunku na platform transportow Wynajmuj cego.
W przypadku niespe nienia na onych obowi zków Wynajmuj cy jest
uprawniony do obci enia Najemcy zrycza towanymi op atami w
wysoko ci:
-

6.

50 z za ka dy z wymienionych przypadków; utrat
obs ugi, zagubienie kluczyków,
kosztami tankowania zwi zanymi z uzupe nieniem paliwa

Ceny
Podstaw

do rozlicze finansowych s ceny zaakceptowane przez
w potwierdzeniu przyj cia zamówienia. Ceny w zamówieniu
obowi zuj na uzgodniony termin. W przypadku wcze niejszej rezygnacji
Najemca zostanie obci ony stawk wg cennika bez uwzgl dnionego
rabatu.
Wszystkie omawiane ceny s cenami netto, do których nalicza si podatek
VAT w wysoko ci 22%
Rozliczenia
Najemca potwierdzaj c niniejsze ogólne warunki wynajmu upowa nia
UD WIG do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu
Faktury VAT wysy ane b
przez UD WIG na adres najemcy za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru. Strony zgodnie przyjmuj , i brak zwrotu faktury w
terminie 7 dni od dnia jej odbioru jest uznawane jako zaakceptowanie
zawartej w niej tre ci.
UD WIG

7.
a)
b)

instrukcji

c)
d)

e)

Wynajmuj cy ma prawo do
dania odpowiedniej przedp aty przed
udost pnieniem urz dzenia b
wp aty zaliczki na poczet p atno ci
podczas okresu najmu
Wynajmuj cy ma prawo do pobrania kaucji w wysoko ci min. 1.000,00 z
na poczet zabezpieczenia roszcze wobec Najemcy z tytu u niewykonania
lub nienale ytego wykonania umowy najmu, zawieranej w oparciu o
niniejsze ogólne warunki. Pobierana kaucja podlega zwrotowi z chwil
zako czenia umowy najmu tylko w przypadku braku ze strony
Wynajmuj cego jakichkolwiek roszcze pod adresem Najemcy.
tylko i wy cznie pisemne zg oszenie maj cego nast pi przestoju b dzie
uwzgl dniane w rozliczeniach finansowych. Zg oszenia z dat wsteczn
nie b
akceptowane. Udokumentowane nadu ycia uprawniaj UD WIG
do :
-

obci enia Najemcy op at
czynszow
wysoko ci 200 %
uzgodnionej stawki dziennej za okres od zg oszenia w z ej wierze
zako czenia najmu do dnia faktycznego wydania przedmiotu najmu
Wynajmuj cemu za ka dy dzie ,
obci enia Najemcy op at
czynszow
wysoko ci 200 %
uzgodnionej stawki dziennej za ka dy dzie w okresie zg oszonego
w z ej wierze przestoju.
Wszelkie p atno ci, o ile strony nie ustali y inaczej, Najemca realizuje
w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
Transport urz dze przez najemc mo liwy jest tylko za pisemn
zgod UD WIG, w przypadku stwierdzenia samowolnego transportu
wynajmuj cy obci y najemc kosztami transportu wg. stawek
UD WIG.
Termin uznaje si za dochowany, gdy w zakre lonym terminie nast puje
uznanie rachunku bankowego UD WIG nale
p atno ci . P atno winna
by dokonana przelewem na rachunek bankowy UD WIG lub gotówk w
jego kasie. Niedochowanie wskazanego terminu p atno ci upowa nia
UD WIG do naliczenia ustawowych odsetek za zw ok . Jednocze nie
Najemca zobowi zany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych
przez UD WIG, z tytu u podj cia czynno ci windykacyjnych w celu
wyegzekwowania nale no ci z wystawionych faktur VAT. Dokonane
atno ci zostaj zarachowane przez UD WIG w pierwszej kolejno ci na
nale no ci najstarsze, a w szczególno ci na istniej ce zobowi zanie z
tytu u odsetek za zw ok .
f) Je eli Najemca pozostaje w zw oce z zap at na rzecz UD WIG z tytu u
dotychczas wiadczonych us ug, UD WIG jest uprawnione do
odmowy zawarcia nowej umowy najmu,
natychmiastowego rozwi zania obowi zuj cych umów najmu,
cznie z natychmiastowym odbiorem urz dze .
8. Terminy
UD WIG dok ada wszelkich stara , aby urz dzenia obj te umow najmu
odda do dyspozycji Najemcy w przewidzianych terminach.
UD WIG nie ponosi odpowiedzialno ci za naruszenie przewidywanego
terminu dostawy spowodowane zdarzeniami, na które UD WIG nie ma i nie
mia o wp ywu. UD WIG odpowiada z tytu u poniesionej przez Najemc
szkody tylko wtedy, gdy termin nie zosta dotrzymany na skutek umy lnego
dzia ania jego pracowników.
Je eli najemca odmawia przyj cia urz dzenia wcze niej zamówionego z
przyczyn niezale nych od UD WIG , ponosi on koszty dostawy.
W sytuacji braku mo liwo ci odbioru urz dzenia z winy najemcy b dzie on
obci ony za ten okres kwot wynikaj
z zamówienia, do czasu
stworzenia takiej mo liwo ci, jak równie kosztami transportu poniesionymi
przez wynajmuj cego.
9. Usterki
Je eli Najemca stwierdzi wyst pienie usterki w przedmiocie najmu, które
ograniczaj jego przydatno , jest zobowi zany niezw ocznie powiadomi
UD WIG o fakcie ich wyst pienia, z jednoczesnym okre leniem ich
charakteru oraz rozmiaru. Najemca ponosi odpowiedzialno
za
konsekwencje opó nienia w przekazywaniu UD WIG przedmiotowej
informacji.
Tylko pisemne zg oszenie awarii b dzie podstaw
uwzgl dnienia
reklamacji. W przypadku ustalenia, e wyst pienie usterki zosta o
wywo ane dzia aniem lub zaniechaniem Najemcy, wszelkie koszty jej
usuni cia ponosi Najemca. W takim przypadku Najemcy nie przys uguje
roszczenie o obni enie czynszu za okres przestoju. Je li stwierdzona wada
powsta a z przyczyn niezale nych od Najemcy przestój wywo any jej
istnieniem zostaje odliczony od ustalonego okresu najmu. Do czasu
usuni cia usterki urz dzenia wynikaj cej z uszkodzenia urz dzenia z winy
Najemcy, b dzie on obci ony za te dni kwot wysoko ci wynikaj cej z
zamówienia. Z chwil przekazania urz dzenia najemcy potwierdzonego
podpisem na protokole przekazania wynajmuj cy nie ponosi
odpowiedzialno ci za szkody wynikaj ce z wycieku oleju z urz dze .
11. Podnajem.
Podnajmowanie lub te oddawanie do nieodp atnego u ywania przedmiotu
najmu osobom trzecim, bez udzielenia przez UD WIG wyra nej zgody na
pi mie jest zabronione.
12. Tajemnica handlowa
Wynajmuj cy zastrzega, i przyj te przez strony warunki umowy,
kalkulacje, dane techniczne s
poufne i stanowi
tajemnic
przedsi biorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Udost pnienie informacji stanowi cych przedmiotow
tajemnic osobom trzecim bez wyra nej pisemnej zgody Wynajmuj cego
uprawnia do podj cia odpowiednich kroków na drodze post powa
wskazanych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie b dzie
mia Kodeks Cywilny.

…………………………………………………………………………………………….

Piecz

, data i podpis Zamawiaj cego

